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Mély fájdalommal, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy

DEÁK ROZÁLIA, SZÜL. BECZE

életének 94. évében, rövid szenvedés után elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. 
november 27-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a szépvízi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Panasz nélkül, befelé könnyeztél, 
búcsúzás nélkül, csendesen elmentél. 
Szomorúan tekintünk az égre, 
és kérjük a jó Istent, pihentessen békében. 

Fájó szívvel gondolunk 1998. november 25-ére, 

VASS-HENTER VILMA 

halálának 20. évfordulóján. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá szeretettel.

Szerettei – Székelyudvarhely, Újmoldova és Szentegyháza

Küzdöttél, de már nem lehet, 
Csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, 
kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek. 
(Kosztolányi Dezső)

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk 2014. november 
16-ára,

RAJZ ATTILA -TILU- 

halálának 4. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2018. november 26-án 18 órakor lesz a csíksomlyói 
kegytemplomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 
Akik ismertétek és szerettétek, áldozzatok egy percet az ő 
emlékének. 

Szerettei – Csíkszereda

Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. 

Fájó szívvel emlékezünk 

SIMON FERENC

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise
2018. november 27-én, kedden 17 órától lesz a csobotfalvi 
Betlehem-kápolnában. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei

„Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk, 
csak Te tudod, mennyire szerettük.” 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2017. november 26-ára, 

BÁLINT DOMOKOS 

halálának első évfordulóján. 

Bánatos felesége, gyermekei és családjuk – Székelydálya

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. 
Nem tudunk mi érted, már csak annyit tenni, 
Sírodra virágot s egy szál gyertyát vinni. 

Fájó szívvel emlékezünk 

BECZE SÁNDOR

halálának 4. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2018. november 27-én 18 órától lesz, a csíkzsögödi 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család – Csíkzsögöd

Úgy mentél el tőlünk, mint ősznek virága, 
sírba szállt veled szívünk boldogsága. 
Nélküled az élet üres és sivár, 
hiába díszíti sírodat virág.
Könnyes szemmel már csak a virágokat 
nézzük, fájó szívvel csak rád emlékezünk. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2017. november 24-ére, 

ID. LÁZÁR JÓZSEF 

nyug. vasutas halálának első évfordulóján. A megemlékező 
szentmise 2018. november 26-án 18 órától lesz, a csíkcsicsói 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerető felesége, gyermekei és családjaik – CsíkcsicsóMinden évben eljön az a nap, 
Mely számunkra fájó emlék marad. 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
Találj odafönt örök boldogságot.

Fájó szívvel emlékezünk 1973. november 26-ára, 

IFJ. SZABÓ FERENC 

tragikus halálának 45. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszentimre

„Csendesen alszik, megpihent végleg 
angyalok bölcsője ringatja már nem jöhet 
vissza, hiába hívjuk emléke szívünkben 
otthont talál.”

Fájó szívvel, de a jó Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, 
testvér, anyós, sógornő, rokon és jó szomszéd,

ÖZV. DEMETER JUDIT, SZÜL. BENEDEK

életének 73., özvegységének 17. évében türelemmel viselt 
betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait 2018. november 26-án, hétfőn délután 14 
órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentkirályi temető 
ravatalozójából a helyi temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, 
aki a bajban megfogja a kezed. S hogy 
milyen fontos is volt neked, csak akkor 
érzed, ha nincs már veled. 

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, gondoskodó 
édesanya, fáradságot nem ismerő és felnevelő nagymama, 
aggódó testvér, sógornő, nagynéni, rokon, komaasszony, 
barát, jó szomszéd és ismerős, 

ONODI MIKLÓSNÉ, SZÜL. SÁNDOR MÁRIA

szerető szíve életének 63., házasságának 42. évében, 2018. 
november 21-én este szülőfalujában, Széplakon tragikus 
hirtelenséggel megszűnt dobogni. Drága halottunk földi ma-
radványait 2018. november 26-án 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíktaplocai ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Megköszönve jóságodat, szeretetedet és anyai gondoskodá-
sodat, könnyes szemmel és imádságos lelkülettel kísérünk 
utolsó utadra, ahol vár reád az örök élet. 
Nyugodjál békességben, az Úr Jézus szent nevében.

A gyászoló család – Csíktaploca

Életünk a világon véges, végére már csak a 
számvetés marad. Aki dönt, felettünk áll, 
s kezében vagyunk mindannyian. 

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy 

IZSÁK DOMOKOS

életének 69. évében, 2018. november 23-án csendesen 
elhunyt. Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen, szerényen, 
drága lelked nyugodjon békében! Temetése 2018. november 
27-én 13 órakor lesz a családi háztól a kobátfalvi felső 
temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló hozzátartozók

Megrendülten értesültünk 

SALAMON MARGIT

volt kolléganőnk haláláról. Együttérzésünket és őszinte 
részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. 

A Federalcoop munkaközössége
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

ID. PÁLL ISTVÁN 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
és mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

SALAMON ÁRONNÉ, SZÜL. NAGY MARGIT 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
mély fájdalmamban osztoztak és segítő kezet nyújtottak. 

Külön köszönetemet fejezem ki dr. Varga Anna, dr. Varga 
Péter, dr. Balogh Csaba és dr. Tövissi Melinda orvosoknak 
az önfeláldozó és segítségnyújtó munkájukért, amellyel 
kezelték, valamint hosszas betegségének nehéz időszakában 
kitartóan mellette álltak. 

Szerető férje




